
 
 

A Vasas SC esti versenye 
Vasas Pasaréti Sportcentrum, Budapest 

2021. április 17. szombat 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

1. A verseny célja: 
- versenylehetőség biztosítása atlétáknak  

 
2. A verseny helye és ideje: 

- Vasas Pasaréti Sportcentrum, 1026 Budapest, Pasaréti út 11-13.  
- 2021. április 17. szombat, 16:45 

 
3. A verseny rendezője: 

- a Vasas SC atlétikai szakosztálya a Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából 
 

4. A verseny résztvevői: 
- Azok a hazai versenyzők, akik érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek és egyesületük – a korcsoportjukra 
vonatkozó korlátozások mellett – a megadott határidőig benevezi őket.  

 
5. Versenybíróság: 

- versenybíróság elnöke:   Török Lilla 
- versenyigazgató:   Jenkei András 
- versenytitkár:     Kamen Zsófia 

 
6. On-line nevezés a MIR-ben: 

indul:  2021.04.05. hétfő, 00:00 
zárul:  2021.04.12. hétfő, 23:59  

 
7. Nevezési díj: 

- egységesen 2500 Ft/fő 
 
A nevezési díjak összegéről szóló, átutalással fizetendő számlákat a versenyt követő héten postázzuk a rendező 
az egyesületek részére. 

 
8. Jelentkezési határidő: 

- 75 perccel az adott versenyszám rajtja előtt lezárul. 
 

9. Versenyszabályok és helyezések eldöntése: 
- a MASZ versenyszabályai szerint 

 
10. Díjazás: 

- a versenyszámok dobogósai éremdíjazásban részesülnek 
 
 



11. Öltözés: 
- a Vasas Pasaréti Sportcentrum öltözőiben, az öltözőben hagyott értéktárgyakért a rendező 

felelősséget nem vállal 
 

12. Költségek: 
- a rendezési költségek a rendezőket, míg a részvételi költségek a benevezett egyesületeket terhelik 

 
 

FIGYELEM!  A  COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel, a verseny napján Magyarországon 
érvényes járványügyi szabályozás figyelembevételével alakulnak a helyszíni szabályok, melyeket a verseny előtti 
napokban közzéteszünk.  
A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a 1,5 méteres távolság tartására. A verseny területére történő 
belépéskor továbbra is alapvető elvárás a legszigorúbb higiéniai szabályok betartása. Továbbá felhívjuk figyelmüket 
a MASZ 7. sz. és a 9. sz. elnöki utasításának betartására és betartatására 

 
 
 

IDŐREND 
 

16:30  magasugrás  női feln., U20, U18, U16 

16:50  3000 m if.  női feln., U20, U18, U16 

17:40  3000 m if.  férfi feln., U20, U18, U16 

18:15  távolugrás  férfi feln., U20, U18, U16 

18:30  10 000 m  női feln., U20 

19:30  10 000 m  férfi feln., U20 

 
 
 
 

Budapest, 2021. 03. 15. 


